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ইমাম সাবহে দ্রুত নামায পড়াবল করণীয়্ কী? 

প্রশ্নঃ 
 আলম যয ইমাম সাবহবের লপছবন নামায পলড় লতলন খুে দ্রুত নামায 
পড়ান, ফবল নামাবযর তাসেীহগুবলা লিক মবতা পড়বত পালর না, 
এমনলক যয নামাবয সূরা ফাবতহা পড়বত হয়্; যস নামাবয সূরা ফাবতহা 
যশষ করার আবগই ইমাম সাবহে রুকূবত চবল যান। এখন আলম যলদ 
জামাআবতর সাবে নামায পড়ার পর একাকী আোর ফরয নামায পবড় 
লনই, তাহবল লক চলবে?   

প্রশ্নকারী- আব্দুল্লাহ  
উত্তরঃ    

 اهلل الرحمن الرحيم بسم
না, ফরয নামায একোর জামাআবতর সবে আদায়্ করার পর লিতীয়্োর 
আদায়্ করা যাবে না। হাদীবস এবসবছ, 

سليمان مولى ميمونة قال: رأيت ابن عمر جالسا على  عن

البالط والناس يصلون قلت: يا أبا عبد الرحمن ما لك ال تصلي؟ 

قال: إني قد صليت. إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

سنن النسائي، كتاب -« ال تعاد الصالة في يوم مرتين»يقول: 

ي المسجد الصالة، سقوط الصالة عمن صلى مع اإلمام ف

حلب  –مكتب المطبوعات اإلسالمية  860رقم:  2/140جماعة )

هـ( في خالصة 676، وصححه النووي )1406الطبعة: الثانية، 

 .)بيروت –لبنان  -، مؤسسة الرسالة 2/668األحكام )

“মায়্মুনা রালযয়্াল্লাহু আনহা-এর আযাদকৃত যগালাম সুলাইমান রহ. 
যেবক েলণিত, লতলন েবলন, আলম ইেবন উমর রালযয়্াল্লাহু আনহুমাবক 
োলাত নামক স্থাবন েসা যদখলাম। মানুষজন তখন নামায আদায়্ 
করলছল। আলম লজবেস করলাম, যহ আেু আব্দুর রহমান! আপনার লক 
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হবলা, নামায আদায়্ করবছন না যকন? লতলন েলবলন, আলম (একোর 
জামাআবতর সাবে) নামায আদায়্ কবর যফবললছ। আলম রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লামবক েলবত শুবনলছ, একলদবন এক নামায 

দুোর আদায়্ করা যাবে না।” –সুনাবন নাসায়্ী: ৮৬০   
তাই প্রেমত এমন ইমাবমর যপছবন নামায আদাবয়্র যচষ্টা করবেন, লযলন 
ধীবর সুবস্থ নামায আদায়্ কবরন এেং নামাবযর আযকারগুবলা আদাবয়্র 
জনয যবেষ্ট সময়্ যনন। তা সম্ভে না হবল, নামাবযর যযসে জায়্গায়্ 
আপনাবক ইমাবমর যপছবন আযকার আদায়্ করবত হয়্, যযমন তাসেীহ, 
তাশাহহুদ ইতযালদ, যসগুবলা আপলন লেশুদ্ধ উচ্চারণ লনলিত কবর একটু 
দ্রুত আদায়্ করবেন। তাবতও যলদ ইমাবমর সবে যশষ করবত না পাবরন, 
তাহবল রুকূ লসজদার তাসেীবহর মবতা সুন্নত আযকারগুবলা, যতটুকুই 
যহাক, োলকটা যরবখ ইমাবমর সবে উবি যাবেন। পক্ষান্তবর তাশাহহুবদর 
মবতা ওয়্ালজে আযকার পূণি কবর পরেতিী অংবশ ইমাবমর সবে শরীক 
হবেন। -রদু্দল মুহতার: ১/৪৭০ দারুল লফকর; হালশয়্াতুত তহতাভী 
আলাল মারালক, পৃ: ২৫৫-২৫৬ দারুল লকতাে যদওেন্দ  
উবল্লখয, হানাফী মাযহাবে ইমাবমর যপছবন যকরাত পড়ার যকানও 
জায়্গা যনই। সূরা ফাবতহাও না। সুতরাং আপলন যলদ হানাফী মাযহাবের 
অনুসারী হবয়্ োবকন, তাহবল ইমাবমর যপছবন যকরাত পড়ার প্রসে 
আবস না। 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১৮-০৬-১৪৪৪ লহ. 
১২-০১-২০২৩ ঈ. 

 


